Dr. Deák Lehel Imre
(1953–)
körzeti, majd háziorvos
Születési helye: Satu Mare/Szatmárnémeti, 1953. december 1.
Szülei: Deák Imre és Sütő Eleonóra
Felesége: Kiss Erika Judit
Két gyermekük van, Csaba és Attila.
Iskoláit szülővárosában végezte, a Satu Marei Állami Magyar Líceumban érettségizett, majd a Marosvásárhelyi Orvostudományi
Egyetemen szerzett orvosi diplomát 1978-ban.
Munkahelyei:
Satu Marei Városi Kórház, 1978–1981 között.
1982 óta a jászapáti orvosi rendelőben dolgozik.
Kitüntetése:
Egészségügyi díj, 2016.
Életéről, munkásságáról bővebb információt szerezhetünk az alábbi kitüntetési előterjesztésből:
Kitüntetési javaslat Egészségügyi díjra:
„Dr. Deák Lehel Imre háziorvos 34 éve gyógyítja a város betegeit, ezzel olyan kiváló, a városhoz és a betegekhez hű korábbi orvosok sorába lépett, mint dr. Khindl Barnabás, aki 45 évig,
dr. Lénárt Károly, 36 évig és dr. Szlovencsák Imre 36 évig praktizáltak a városban.
Deák doktor 1982 óta gyógyítja a hozzá bizalommal forduló jászapáti betegeket. Több
adat van arra, hogy nem csak a jelenlegi, hanem az időközben felnőtt, és a városból elköltözött
korábbi betegei is jó szívvel gondolnak vissza rá. Ez is a gyógyító orvosban lévő bizalmukat
jelzi. Deák doktor sohasem vágyott a nagy tömegek előtt előadásokat tartó orvos címére, munkáját mindig egyszerűen, csendes nagyszerűséggel és esküjéhez híven, elkötelezetten végzi.
Kiváló a munkakapcsolata a kollégáival, még soha nem fordult elő, hogy (az olykor
váratlanul jelentkező) helyettesítéseket el ne vállalta volna. Saját betegei állapotát folyamatosan nyomon követi, így nem okoz neki gondot, hogy azonnali, gyors és pontos információkat
adjon akár telefonon is, ha az ügyelet alatt a kollégáit betegéhez hívják, és a beteg régi leletei
nincsenek elérhető helyen. Könnyen belátható, milyen segítséget jelentett ez a betegnek és a
helyettesítő orvosnak. Úgy gondolom, az Egészségügyi díj odaítélésében nemcsak az általa gyógyított betegek véleménye, hanem a kollégákkal való kapcsolata is számít. Az ő esetében mindkettő kiválónak minősíthető.
Két felnőtt fiú édesapja. Példás házasságban él feleségével (Dr. Deák Lehel Imréné,
szül: Kiss Erika Judit, 1958. szept. 28. Budapest), aki tanári diplomája megszerzése után képezte át magát ápolónőnek, hogy férjével együtt dolgozva betegeik teljes körű ellátását megoldják. Így természetes, hogy Deák doktor és felesége, ápolónője, az egészségügyi díjat közösen
kapják, hiszen az elmúlt évtizedek alatt a munkát is közösen végezték, és bízunk abban, még sok
éven át végzik gyógyító tevékenységüket egészségesen vigyázva a mi egészségünkre.”
Forrás:
Adatközlő: Dr. Deák Lehel Imre
Kitüntetési javaslat. Polgármesteri Hivatal, Jászapáti
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